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Abstract:
The purpose of this study was to construct and consider the validity and reliability of the
Iranian/Islamic Identity Scale and its relationship with the self-esteem of students aged 1825. The method of this study was mixed research with exploratory sequential design and tool
development model. In the qualitative phase, 11 specialists in the field of psychology and
Islamic education were selected by the snowball sampling method and in the quantitative
phase, 262 students at universities in Tehran province were selected by the available
sampling method in the academic 1398-1399. Semi-structured interviews were used to
collect data in the qualitative stage and the Iranian/Islamic identity and self-esteem
questionnaire was used in the quantitative stage. For data analysis of, qualitative method,
Colaizzi’s method was used in the qualitative stage and the confirmatory factor analysis
method was used in the quantitative stage with the help of AMOS24 software. First, the
Iranian/Islamic identity questionnaire was designed based on the findings of the qualitative
section. Confirmatory factor analysis showed that the three factors of Iranian identity, Islamic
identity, and Iranian/Islamic identity fit well with the collected data. The reliability of the
three factors and the whole questionnaire with Cronbach's alpha method was 91%, 96%,
98%, and 98%, respectively. Also, the correlation of the total score of the Iranian/Islamic
identity questionnaire with the self-esteem score was positive and significant. This
questionnaire can be used in research activities to measure the Iranian/Islamic identity of
students aged 18-25.
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چكيده

هدف از پژوهش حاضر ساخت ،رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه هویت ایرانی-اسالمی و رابطه آن با
عزتنفس در دانشجویان  18-25ساله بود .روش پژوهش حاضر ترکیبی ،با طرح اکتشافی و مدل تدوین ابزار
بود ،بنابراین در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی توصیفی و در بخش کمی از روش توصیفی -زمینهیابی
استفاده شد .جامعه در بخش کیفی ،متخصصان درحوزه روانشناسی و معارفاسالمی بودند که از میان
آنها یازده نفر بهصورت هدفمند انتخاب شدند .در بخش کمی جامعه دربرگیرندۀ دانشجویان دانشگاههای
استان تهران سال تحصیلی  1398-99بود و  262نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای
گردآوری دادهها در بخش کیفی از مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه هویت ایرانی-
اسالمی و عزتنفس استفاده شد .برای تحلیل دادهها در بخش کیفی از روش کالیزی و در بخش کمی از روش
تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرمافزار  AMOS24استفاده شد .پرسشنامه هویت ایرانی -اسالمی ،بر اساس
یافتههای بخش کیفی طراحی شد و تحلیل عاملی تأییدی نشان از برازش مطلوب سه عامل هویت ایرانی ،هویت
اسالمی و هویت ایرانی-اسالمی با دادههای گردآوری شده داشت .اعتبار سه عامل مذکور و کل پرسشنامه با
روش آلفای کرونباخ به ترتیب معادل  91درصد 96 ،درصد و  98درصد و  98درصد بود .همچنین همبستگی
نمره کل پرسشنامه هویت ایرانی-اسالمی با نمره عزتنفس مثبت و معنادار بود .از این پرسشنامه میتوان در
فعالیتهای پژوهشی بهمنظور اندازهگیری هویت ایرانی-اسالمی در دانشجویان  18-25ساله استفاده کرد.

كليدواژهها:

هویت ایرانی -اسالمی ،عزتنفس ،روایی ،پایایی.

 .1مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان «شناسایی عوامل فردی ،خانوداگی و فرهنگی -اجتمااعی هویات ایرانای -اساممی
جوانان به منظور ارائه الگوی ساختار پژوهش ترکیبی» در سال  1400از دانشگاه آزاد اسممی واحد علوم و تحقیقات است.
* دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده ادبیات ،علاوم انساانی و اجتمااعی ،واحاد علاوم و تحقیقاات،
دانشگاه آزاد اسممی ،تهران ،ایران.
** دکترای تخصصی روان شناسی رشد ،دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه اماام صااد( ) پ پاردیو خاواهران،
تهران ،ایران )نویسنده مسئولپ.
*** دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی ،دانشیار گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسممی ،تهران ،ایران.
**** دکترای تخصصی روانشناسی عمومی ،دانشیار گروه روانشناسی ،واحد علوم و تحقیقاات ،دانشاگاه آزاد
اسممی ،تهران ،ایران.

سال بیستودوم ،شمارهی 1400 ،4

مقدمه و طرح مسئله

به دنبال رشد سریع فنآوری و ارتباط و تأثیرگذاری آن بر هویتیاابی نوجواناان و جواناان،
مفهوم هویت از ابعاد مختلفی موردتوجه نظریهپردازان و پژوهشگران مکتا هاای گونااگون
است .هویت بهعنوان یکی از مفاهیم پیچیده بهنوعی چیستی و کیساتی فارد در عرصاههاای
مختلف فردی ،اجتماعی ،دینی ،قومی ،ملی و جهانی اشاره دارد و امری پویا ،انعطافپاذیر و
قابلتغییر و تحول است )جنکنیز19 :2008 ،پ و از نظر مفهومی ،به معنای آن است که موجا
شناسایی و حقیقت فرد میشود )فرهنگ معین5228 :1391 ،پ؛ همچنین ،احساا تعلا را در
حیطه روابط بین فردی تقویت میکند )حیدری3 :1396 ،پ .مرور نظریهها نشان میدهاد یا
فرد در ی زمان میتواند دارای چندین هویت ،ازجمله اجتمااعی ،فرهنگای و دینای باشاد
)میرفردی و ولینژاد158 :1396 ،پ .در اسناد تحولی آموزشوپرورش ،هویت امری تادریجی و
انعطافپذیر است مبنای شکلگیری آن تربیت مبتنای بار سایره پیاامبر اسامم )اپ و ائماه
اطهار ) پ است )سند تحول بنیادین 120 :1390 ،و 263پ؛ بنابراین در تحلیل هویتی ایرانیاان باا
اصالت یافتن مبانی دینی و الهی ،منبع اسممی هویت ،بهعنوان هساتهی مرکازی موردتوجاه
قرار گرفته و نقش و جایگاه آن در حوزه توصیفی و تجویزی هویت فرهنگای ایرانیاان قارار
دارد )آشنا و روحانی157 :1389 ،پ .با ورود اسمم به ایران ،نوعی اعتقاد باه دوگاانگی ایرانیات
و اسممیت در مردم ما ایجاد شد )حقیقت91 :1397 ،پ و ایرانیان به دلیل داشتن ساابقه دیریناه
گرایش به دین و مذه و ویژگیهای برگرفته از فرهناگ اصایل ایرانای ،دارای الگاویی از
هویت تحت عنوان هویت ایرانی-اسممی شادند )ناادری و همکااران7 :1397 ،پ .از خادمات
اسمم به ایران این است که دین آثار و تبعات بسایار وسایعی در خودساازی و دیگرساازی
انسانها دارد و بهعنوان یکی از نهادهای اجتماعی در تعامال باا ساایر نهادهاا و حاوزههاای
اجتماعی است )تاجبخش و موسوی119 :1393 ،پ.
بر این اسا  ،فرهنگ ملت ایران نشائت گرفتاه از دیادگاه اسامم ،زباان و ادبیاات
فارسی ،عرفان اسممی ،آداب و سنن و جشنهای ملی ،هنار ،معمااری و فرهناگهاای
محلی اقوام ایرانی که مغایرت با دینداری ندارد را بهعنوان عامل همدلی و انو در باین
افراد حفظ کرده است )تهامی1 :1394 ،پ .همچنین ،با توجه باه اینکاه هویات ایرانای و
هویت اسممی توأمان با هم نقش تعیاینکننادهای در مشاروعیت نظاام سیاسای ،حفاظ
توازن ،امنیت اجتماعی و همبستگی و انسجام ملی جامعه ما دارناد ،در هویات بخشای
نساال جااوان مااا اهمیاات زیااادی دارد )عسااگری2 :1396 ،پ .امااروزه بحااران هویاات و
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سرگشتگی ممکن است به علت شرایط نامساعد و یا تجاارب دوره کاودکی باشاد کاه
منجر به شکافهای ایدئولوژیکی ،فرهنگی )جهاانبینای ،باورهاا ،رفتارهاا و نمادهااپ و
موقعیتی )ایرانیت ،اسممیت و غربگراییپ میشاود )حساینی59 :1395 ،پ .نسال جاوان
امروز ازی طرف تحت تأثیر فرهنگ دینای خاود اسات و از ساوی دیگار از نهادهاای
آموزشی ،رسانهها و عناصر دنیای مدرن الگو میپذیرند )رحیمی و همکااران99 :1394 ،پ.
همچنین گسترش نگرش ایدئولوژی سکورالیستی در بین جوانان که ارزشهای دینای را
از شئون زندگی اجتماعی آنها جدا میداند ،منجر به تعلی و ساردرگمی آنهاا در امار
هویتیابی شده و هویت فرد را در مواجهه با دنیای مدرنیته و جهانی دچار بحاران مای
کند )ماهروزاده139 :1392 ،پ و این امر ضرورت تقویت هویت ایرانی-اسممی جوانان را
بیشازپیش آشکار میسازد؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضو و عدم طراحای ابازاری
استاندارد بهمنظور سنجش هویت ایرانی-اسممی جواناان ،هادف اصالی ایان پاژوهش
ساخت ،رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه هویت ایرانی-اسممی و بررسای رابطاه آن باا
عزتنفو در دانشجویان  18-25ساله است.
ادبيات نظری

از نظر اریکسون هویت دارای مفهومی فطری و شامل مجموعهای از عملکردهایی است
که دارای ویژگیهای یکسان ،دائمی و پیوساتگی درونای باوده و باهنوعی نتیجاهای از
خودشناسی فرد است )برزونساکی و همکااران597 :1996 ،پ .ازنظار رایاو ،شاکلگیری
صحیح هویت جایگاه فرد را در عرصاه زنادگی مشاخص میکناد و در طاول زنادگی
جهتگیریهای او را تحت تأثیر قرار میدهد )رایو 2001 ،ترجمه فروغاان296 :1394 ،پ.
هویت بهعنوان یکی از پایهها و مقدمات وحدت و انسجام ملای )ایکار6 :2009 ،پ دارای
منابع هویتساز متعدد و متفاوت شامل خصوصایات مشاتر )میلار9 :1995 ،پ؛ زباان و
نماد مشتر )پاردی و ویلیو67 :2007 ،پ؛ سرزمین ،دین و آیین ،آداب و مناس  ،تاریخ،
زبان و ادبیات در حوزههای فرهنگی ،منطقاهای ،اقتصاادی و سیاسای اسات؛ همچناین
احسا تعل و تعهد باال به نمادها ،میراث فرهنگی و تااریخی )گریسالی و بیساانباوا،
486 :2015پ؛ زندگی روزمره ،سب زندگی ،رسانهها ،تعاممت اجتماعی ،زمان و مکاان
گذشته و تشابهات و تماایزات خویشااوندی و قومیات ،جغرافیاا ،نهادهاای اجتمااعی،
خاطره جمعی ،وحی و الهامات دینی و قومیت از مصادی کس هویات ملای در دوره
های مختلف رشد بهویژه نوجوانی و جوانی است )جنکینز35 :1996 ،پ.
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در عصر حاضر احراز هویت دینی برای انسان زمینهساز تقویت روحیه امیادواری و
نشاط برای آینده بوده و فرد را باه یا زنادگی هدفمناد و خادا محاور ساو( داده و
درنهایت منجر به افزایش مقبولیت اجتماعی ،رعایت اخمقیات و اعتماد باین افاراد مای
شود )جلیلی و ارجمندی2 :1394 ،پ .به عبارتی دینداری ،ویژگایهاایی همچاون معتقاد
بودن ،مؤمنبودن ،اهل عبادتبودن ،اخمقی عملکردن و متشر باودن افاراد باه احکاام
خداوند را دربر میگیرد )شجاعیزند77 :1391،پ .اندیشمندانی مانند رابرتسون ،اسمیت و
دورکیم معتقدند؛ برای شناخت میزان دینداری افراد عملکردهای مذهبی مانناد مناسا
و تشریفات دینی ،اهمیت اساسی دارند و برخی دیگر مانند گیادنز ،برگار و الکمان باه
جنبههای معنایی و ذهنی دین توجه کردهاند .با عنایت به اهمیت مقوله دین و دینداری
بهعنوان بخش مهم هویت فردی که تأثیر زیادی بر جنبههای جسامانی و روانای انساان
دارد ،داشتن چارچوب مباانی ارزشای و دینای موجا کسا هویات ساالم در دوره
نوجوانی و جوانی و جهتمندی زنادگی و تقویات روحیاه امیادواری و نشااط بارای
زندگی بهتر در آینده میشود )قاسمی و همکاران73 :1392 ،پ.
از دیدگاه منابع اسممی ،داشتن عزتنفو به انساان آراماش مایدهاد و فاردی کاه
دارای عزتنفو است به ارزشها و تواناییهای خود ایمان دارد و میتواناد در جهات
تحوالت مثبت فردی و اجتماعی خودش گام باردارد )گلای101 :1394 ،پ .عازتنفو از
مفاهیمی است که تعاریف متعدد و متفاوتی از آن شده و دارای دو بعد روانشاناختی و
جامعهشناختی است و به معنای احساسی است کاه فارد در ماورد خاود دارد و بیاانگر
نحوۀ ارزیابی فرد از خودش است )میرزایی و همکااران59 :1392 ،پ .افاراد دارای هویات
سازگارانه از عزتنفو بااالتری برخوردارناد ،بناابراین عازتنفو مایتواناد یکای از
شاخصههای مهم و تأثیرگذار در شکلگیری هویت جوانان باشد )خوارزمی رحیمآبادی و
ایرانیار20 :1394 ،پ.
پيشينه تجربی

در کشور ایران مسئله هویت و هویتیابی از نظر اندیشامندان و پژوهشاگران باهمنظور
شناسایی مبانی هویت ملی و معنا و در مشتر از ایرانیبودن موردتوجه قارار گرفتاه
است .در پژوهشهای مختلف شاخصههای هویت ایرانی شامل آگاه بودن ،تعل خااطر،
وابستگی و پایبندی نسبت به هنجارها ،ارزشها ،اسطورهها و نمادهای ملی ،ارزشهاای
دینی ،میراث فرهنگی ،قدمت تاریخی و موقعیات خااا جغرافیاایی )رزازیفار:1388 ،
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 102و تاجیا 50 :1384 ،پ؛ احسا تعهد ،تعل و همادلی ،عمقاه عااطفی باه فرهناگ
ایران ،همفکری ،افتخار به هویت تاریخی مشتر و دلبستگی به آن؛ احسا تعل باه
میراث فرهنگی ،سنتهای فرهنگی ،مشااهیر ادبای و شخصایتهاای ملای و همچناین
تعل خاطر به نمادهای ملی مانناد؛ پارچم ،سارود و تارجیح سارزمین ماادری و عشا
ورزیدن به ایران و ساب زنادگی ایرانای )صاالحیامیاری و همکااران97 :1393 ،پ ماورد
بررسی قرار گرفته است.
دین همیشه در تاریخ زندگی بشر تمدنسااز باوده )هاانتینگتون ،1999ترجماه رفیعای
71 :1378پ و هویت دینی بهعنوان ی سازه نظاری روانای /اجتمااعی ،میال و گارایش
فطری انسان را به خداوند نشان میدهد که در فرد احسا تعهد و مسئولیتپاذیری در
قبال ارزشها و باورهای ی مکت ایجاد میکند و پیوند معنوی او را با اجتما فاراهم
میسازد )صمدی1 :1392 ،پ .از پیامدهای دینداری ،بازخوردهاای مثبات و اثاربخش در
عرصههای مختلف زندگی فردی ،اجتمااعی ،فرهنگای ،سیاسای و اقتصاادی اسات کاه
زندگی هدفمند و خدامحور را برای فرد ترسیم مینماید )ماهروزاده139 :1392 ،پ و فارد
دارای پایبندی به دین اسمم ،آگاهی از احکام دینی را ضاروری دانساته و از خدشاهدار
شدن هویت دینی خود جلوگیری مایکناد )آخونادی64 :1387 ،پ .همچناین ،حاجیاانی
)1387پ در رابطه با سهم و نقش منابع مختلف در شکلبندی و شااکله هویات ایرانای،
نو تعل خاطر ایرانیان و سازگاری و همگرایی و وحدت بین ابعاد مختلف هویت ملای
به بررسی منابع سازنده هویت ایرانیان پرداخته است.
در سالهای اخیر در بررسی ارتباط بین عزتنفو ،دینداری و هویتیابی افاراد باهطور
مجزا پژوهشهایی انجام شده است مانند نتایج پژوهشهای فاداکارگبلو و همکااران )1396پ
و مردانی و موحد) 1394پ نشان دادند؛ رابطه بین عزتنفو و دینداری افراد مثبت و مساتقیم
است .همچنین تیمب و شکری )1395پ در پژوهش خود در بررسی ارتباط عازتنفاو باا
هویت ملی نتیجهگیری کردند؛ رابطه میان عزتنفو و هویت ملی مثبت اسات .محمادیاری
)1395پ ،در پژوهش خود با بررسی ابعاد هویت و عزتنفو در بین نوجوانان؛ نتیجاهگیاری
کردند؛ بین هویت فردی و عزتنفو رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در ارتباط با هویت ایرانی و هویت اسممی ابزارهاای متعاددی سااخته شاده اسات
مانند پرسشنامه قیومی و انصااری )1391پ کاه وضاعیت مؤلفاههاای هویات ایرانای و
اسممی و ارتباط فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسممی در میاان دانشاجویان را سانجیدهاناد،
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عموه بر این میتوان به مقیا لطافآباادی و ناوروزی )1381پ در سانجش وضاعیت
هویت دینی )با مؤلفههای اعتقادی ،عملکردی ،اخمقی و سهلانگاراناهپ و هویات ملای
)با مؤلفههای ایاراندوساتی و دفاا از سارزمینپ در داناشآماوزان دبیرساتانی و پایش
دانشگاهی اشاره کرد .همچنین امینی و همکااران )1393پ باا هادف تحلیال و ارزیاابی
هویت دینی و ملی دانشجویان ،ابزار سنجش هویت دینی و هویت ملی را باا  28ساؤال
در قال چهار مؤلفه )سرزمینی ،فرهنگی ،تاریخی و سیاسیپ طراحی کردند .با توجه باه
بررسیهای انجاام شاده توساط محققاان سااخت و استانداردساازی پرسشانامهای کاه
بهصورت توأمان هویت ایرانی-اسممی را در جامعه دانشجویان بررسی کناد ضارورت
دارد .بر همین اسا  ،سؤال کلی در پژوهش حاضر این است که آیا پرسشانامه هویات
ایرانی-اسممی که بر اسا نظر متخصصان ساخته شده است از روایی و اعتبار مناسابی
برخوردار است؟
سؤاالت پژوهش

این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤالهای زیر است:
سؤال اول :ویژگیهاای روانسانجی پرسشانامه هویات ایرانای-اساممی کاه براساا
دادههای حاصل از بخش کیفی ساخته شده است ،چیست؟
سؤال دوم :آیا ساختار سه عاملی پرسشنامه هویات ایرانای-اساممی بهوسایله دادههاای
گردآوریشده حمایت میشود؟
سؤال سوم :آیا عاملهای پرسشنامه هویت ایرانی-اسممی از همسانی درونی قابل قبولی
برخوردارند؟
سؤال چهارم :آیا مقیا هویت ایرانی-اسممی از روایی همگرا برخوردار است؟
روش

در این پژوهش از روش ترکیبی )کیفی-کمیپ با طرح اکتشافی -متوالی و مادل تادوین
ابزار استفاده شد .در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی توصایفی و در بخاش کمای از
روش توصیفی -زمینهیابی استفاده شد .جامعاه در بخاش کیفای متخصصاان در حاوزه
روانشناسی و معارف اسممی بودند کاه از میاان آنهاا یاازده نفار بهصاورت هدفمناد
انتخاب شدند .در بخش کمی جامعه دربرگیرندۀ دانشجویان دانشگاههاای اساتان تهاران
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سال تحصیلی  1398-99و  262نفر با روش نموناهگیری در دساتر انتخااب شادند.
برای گردآوری دادهها در بخش کیفی؛ از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد و جهات
تحلیل دادهها از روش کمیازی ،باا کما نارمافازار  MAXQDAاساتفاده شاد .سا و
پرسشنامه هویت ایرانی -اسممی با اساتفاده از یافتاههای بخاش کیفای طراحای شاد و
پوازآن در بخاش کمای ،پرسشانامه محقا سااخته باه هماراه پرسشانامه عازتنفو
روزنبرگ بهصورت برخط با آدر  https://b2n.ir/q32644اجرا شد.
پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ

این پرسشنامه توسط روزنبرگ در سال )1965پ برای مطالعه بر جامعه نوجوان سااخته شاده
است و مقیاسی رایج برای اندازهگیری عازتنفو کلای و ارزش خاود اسات .ایان مقیاا
شامل ده عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساا خاوب در ماورد
خود را میسنجد .در ایاران در مطالعاه مقادماتی و نهاایی صاادقی )1390پ ضاری پایاایی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ضری تکرارپذیری  0/76و مقیا پاذیری  0/71و در
مطالعه حسینزاده و س اه منصور )1390پ ،ضری پایایی  81درصد و در پاژوهش محمادیاری
)1395پ ،ضری پایایی  71درصد و رجبی و بهلول )1386پ ،در پژوهش خود ضاری پایاایی
 0/84و همسانی درونی را  0/72تا  0/87و روایی  77درصد به دست آوردند ،همچناین رابطاه
مثبت و معنادار عازتنفو و خودکارآمادی بیاانگر روایای همگرایای پرسشانامه عازتنفو
روزنبارگ اساات )صااادقی227 :1394 ،پ .شاایوه نمرهگاذاری ایاان مقیااا در پااژوهش حاضاار
بهاینترتی بود که آزمودنیها براسا مقیا لیکرت پنجدرجاهای از کاامم ماوافقم ،ماوافقم،
تاحدودی ،مخالفم و کامم مخالفم به آنها پاسخ دادند) .گویههای  1تا 5پ و  5عبارت دیگر باه
صورت منفی )گویههای  6تا 10پ ارائه شده است .در پاژوهش حاضار همساانی درونای ایان
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ معاادل  0/88باه دسات آماد و نمارات بااالتر نشااندهنده
عزتنفو باالتر است.
مراحل ساخت و استانداردسازی پرسشنامه هویت ایرانی-اسالمی

ابتدا در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته ،تجارب و دیدگاههای متخصصاان و
اساتید گردآوری و با روش کمیزی تحلیل شد ،در گام دوم یافتههای حاصل از تحلیل متن کاه
بهصورت مضامین پایه استخراج شده بودند ،در فرایند کدگاذاری در قالا مقاوالت و
119

سال بیستودوم ،شمارهی 1400 ،4

زیر مقوالت طبقهبندی گردید .در گام سوم مقولههای استخراجشده از فرایند کدگاذاری
در اختیار متخصصان جهت تأیید نهایی کدهای احصاء شده قرار گرفت .در گام چهاارم
پو از اعمال اصمحات پیشنهادی متخصصان ،بر اسا مؤلفههای نهایی استخراجشاده
از فرایند کدگذاری ،پرسشنامه هویت ایرانی-اسممی با  63گویه طراحای شاد .در گاام
پنجم تعیین شاخص و نسبت روایی محتوایی 1گویههای پرسشنامه انجام شد 52 ،گویه،
 CVRباالی  50درصد و CVIباالی  75درصد داشتند .در گام ششم پرسشنامه ذیل روی
ی نمونه در دستر شامل  30دانشجو اجرا شد تا قابلفهم بودن سؤالها از دید آناان
بررسی و گویههایی که ازنظر آنان ابهام داشتند حذف شد .مجددا گویههاای پرسشانامه
به متخصصان حوزه روانشناسی و معارف اسممی داده شد تاا نظار نهاایی خاود را در
مورد آن داده و درنتیجه قابلیت اطمینان نتایج موردبررسای قارار گیارد؛ پاو از حاذف
برخی دیگر از گویهها ،پرسشنامه نهایی با  48گویه شامل  15گویه هویات ایرانای )،10
35 ،20 ،19 ،39 ،14 ،17 ،23 ،16 ،11 ،40 ،15 ،5 ،32 ،21پ 18 ،گویه هویات اساممی
)38 ،30 ،47 ،34 ،9 ،29 ،28 ،25،27 ،22 ،7 ،24 ،6 ،1،2 ،37 ،36 ،33پ و  15گویاااااه
هویت ایرانی-اسممی )45 ،4 ،3 ،42 ،41 ،12 ،48 ،43 ،31 ،46 ،44 ،13 ،26 ،18 ،8پ بار
روی نمونه پژوهش بهصورت بر خط اجرا شد )جدول 1پ.
جدول شمارهی  :1گویههای پرسشنامه هویت ایراني-اسالمي
عوامل شماره گویه

عامل هویت ایراني

10
21
32
5
15
40
11
16
23
17
14
39
19
20
35

گویهها
افتخار ميکنم که یک ایراني هستم.
با افرادی که ایراني بودن خودشان را انکار ميکنند ،نميتوانم صمیمي شوم.
جشنهای ملي ،احساس تعلق مرا به کشورم تقویت ميکند.
معتقدم برای دفاع از میهن و غیرت ملي خودم ،باید با استکبار جهاني مبارزه کنم.
آشنایي با آداب و رسوم و شناخت اسطورهها ،هویت ملي مرا تقویت ميکند.
به نظر من به کارگیری کلمات انگلیسي در صحبتهای روزمره تخریب زبان فارسي است.
هر ایراني به هر زبان و قومیتي ،برایم قابل احترام است.
گویش به زبان فارسي غرور ملي مرا تقویت ميکند.
دیدار هموطنانم در غربت مرا شاد ميکند.
موسیقي سنتي و سرودهای ملي باعث اتحّاد بیشتر من با هموطنانم ميشود.
شرکت در تصمیمگیریهای اجتماعي در من حس غرور ایجاد ميکند
مشارکت هموطنانم در حل مسائل و مشکالت کشور هویت ایراني -اسالمي مرا تقویت ميکند.
به عقیده من احترام به قومیتهای مختلف و سنتهای آنان بخشي از هویت ملي است،.
من به نقش خرده فرهنگها در تقویت هویت ملي اعتقاد دارم.
مطالعه تاریخچه کشورم هویت ملي مرا تقویت ميکند.
1.Content validity index
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33
36

عامل هویت اسالمي
هویت ایراني-اسالمي

37
22
27
25
1
6
24
7
28
29
9
34
47
2
30
38
8
18
26
13
44
46
31
43
48
12
41
42
3
4
45

در غالب موارد فرایض دیني را با میل و رغبت انجام ميدهم.
فکر ميکنم روشهای غلط برخوردهای برخي از مسئولین در فضای آموزش ي ،یک ي از عوام ل
مهم دین گریزی جوانان است.
هویت دیني احساس ارزشمندی به من ميدهد.
باورهای اعتقادی به دین اسالم ،هسته اصلي هویت دیني من را تشکیل ميدهد.
از نظر من ایستادگي در برابر دشمنان ،از مصادیق اصلي غیرت دیني من است.
به اعتقاد من دین نقش مهمي در هدایت زندگيام دارد.
انجام احکام دیني تقریباً در من نهادینه شده است.
اعتقاد و گرایش من به اسالم و اهل بیت پیامبر اسالم (ص) بخشي از هویت من است.
من از کودکي در خانواده با مفاهیم دیني آشنا شدهام.
به اصول دین (توحید ،نبوت ،معاد ،عدل و امامت) اعتقاد کامل دارم.
من فکر ميکنم تعهدم به دستورات اسالم ،با عمل به آنها بیشتر ميشود
سعي ميکنم عملکردم شبیه به عملکرد پیامبر اسالم (ص) و ائمه معصومین (ع) باشد
دیدن آدمهای واقعاً مؤمن ،مرا شاد ميکند.
سبک زندگي اسالمي ،تقویتکننده هویت ایراني -اسالمي من است.
انس با محافل ارزشي هویت ایراني-اسالمي مرا تقویت ميکند.
فکر ميکنم با تقویت باورهای دینيام دچار انحرافات اخالقي نميشوم.
باور به دین اسالم مستلزم امر به معرف و نهي از منکر به موقع و به جا است.
خداباوری ،هویت ایراني-اسالمي مرا تقویت ميکند.
فکر ميکنم هویت ملي و دینيام مکمل هم هستند.
جشنهای مذهبي ،احساس تعلق مرا به کشورم تقویت ميکند.
من یک فرد عدالتخواه و حق طلب هستم.
ساده زیستي را دوست دارم.
عالقه و وابستگي به وطنم در صیانت از دین به من کمک ميکند.
ایجاد خودباوری ،هویت ایراني-اسالمي مرا تقویت ميکند.
شناسایي الگوها و اسطورهای مسلمان ایراني ميتواند روح دینداریام را تقویت کند.
به نظر من انتقال نادرست مفاهیم دیني به جوانان ،هویت ملي -مذهبي آنها را تضعیف ميکند.
شناخت خدمات ایران و اسالم به یکدیگر هویت ایراني -اسالمي مرا تقویت ميکند.
من دین را جزئي از فرهنگ ملي خود ميدانم.
برای شهدای دفاع از دین و کشورم ارزش زیادی قائل هستم.
مشارکت در جوامع مذهبي ،پیوند مرا با دیگران زیاد ميکند.
بي احترامي به اعتقادات ملي و دیني من را آشفته ميکند.
شرکت در مراسمهای مذهبي غرور ملي من را تقویت ميکند.
توضیح اشتراکات خرده فرهنگها هویت ایراني-اسالمي مرا تقویت ميکند.

یافتهها

ویژگیهاااای جمعیتشاااناختی شااارکتکنندگان نشاااان میدهاااد کاااه  205نفااار از
شرکتکنندگان ) 78/2درصدپ زن و  57نفر ) 21/8درصدپ مارد بودناد 94 .نفار )35/9
درصدپ کمتر از  20سال 123 ،نفار ) 46/9درصادپ باین  23-21ساال و  45نفار )17/2
درصدپ بیشتر از  23سال بودناد .همچناین 230 ،نفار ) 87/8درصادپ مجارد و  32نفار
121

سال بیستودوم ،شمارهی 1400 ،4

) 12/2درصدپ متأهل و درنهایت  220نفر ) 84/0درصدپ در مقطع کارشناسای 24 ،نفار
) 9/2درصدپ در مقطع کارشناسی ارشد و  18نفر ) 6/9درصدپ در مقطع دکتری مشغول
به تحصیل بودند .در اداماه باهمنظور پاساخ باه ساؤال اول پاژوهش مبنای بار بررسای
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هویت ایرانی -اسممی بر اسا دادههاای حاصال از
بخش کیفی در جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد ،چاولگی و کشایدگی هار یا از
گویههای پرسشنامه هویت ایرانی-اسممی نشان داده شده است.
جدول شمارهی  :2میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگي و کشیدگي هر یک از گویههای پرسشنامه
هویت ایراني-اسالمي
گویه ميانگين ( )SDچولگی(كشيدگی) گویه ميانگين ( )SDچولگی(كشيدگی) گویه ميانگين ( )SDچولگی(كشيدگی)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

)1/12( 3/57
)1/17( 3/69
)1/07( 3/80
)1/21( 3/23
)1/22( 3/42
)1/16( 3/99
)1/12( 4/22
)1/27( 3/32
)1/25( 3/76
)1/10( 3/95
)0/70( 4/57
)1/25( 3/45
)1/09( 3/79
)1/10( 3/77
)0/87( 4/03
)1/07( 3/89

)-0/57(-0/31
)-0/27(-0/60
)-0/50( -0/62
)-1/07(-0/05
)-1/06( -0/19
)-0/17( -0/99
)1/27( -1/44
)-1/14( -0/12
)-0/69( -0/66
)0/79( -0/63
)0/98( -1/52
)-1/02(-0/30
)-0/81(-0/49
)-0/58( -0/54
)-0/16( -0/61
)-0/47( -0/65

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

)1/08( 3/69
)1/28( 3/23
)0/74( 4/38
)1/19( 3/76
)1/00( 4/04
)1/19( 3/50
)0/88( 3/98
)0/91( 4/19
)1/17( 3/85
)0/70( 4/45
)1/16( 3/82
)1/12( 3/93
)1/15( 3/64
)1/22( 3/58
)1/19( 3/52
)1/10( 3/76

)-0/70(-0/36
)-1/10(-0/04
)0/82(-1/09
)-0/40(-0/71
)0/29(-0/97
)-0/92(-0/29
)0/03(-0/60
)0/01(-0/85
)-0/20(-0/79
)0/65( -1/10
)-0/46(-0/68
)0/11(-0/92
)-0/41(-0/55
)-0/91(-0/38
)-0/75(-0/40
)-0/49(-0/55

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

)1/07( 3/66
)1/26( 3/42
)0/93( 4/03
)0/85( 4/44
)1/16( 3/72
)1/11( 3/97
)1/13( 3/66
)1/21( 3/17
)0/89( 4/31
)1/26( 3/39
)0/89( 4/27
)1/22( 3/32
)1/05( 3/47
)1/10( 3/68
)1/18( 3/50
)1/21( 3/48

)-0/28(-0/48
)-1/03(-0/25
)-0/43(-0/62
)1/27(-1/44
)-0/39( -0/62
)-0/26(-0/81
)-0/64(-0/45
)-0/96( 0/06
)1/46(-1/28
)-1/08(-0/19
)-1/39(-1/21
)-0/94(-0/16
)-0/37(-0/41
)-0/50(-0/51
)-0/63(-0/45
)-0/89(-0/31

جدول  2نشان میدهد؛ باالترین میانگین متعل به گویه  11و پایینترین میانگین متعلا باه
گویه  40است .همچنین جدول فو( نشان میدهد که شاخصهای چولگی و کشایدگی هماه
گویهها در محدوده  ±2بوده و بنابراین توزیع دادههای مربوط به آن گویهها نرمال است.
بهمنظور پاسخگویی به این سؤال که ساختار سه عااملی پرسشانامه هویات ایرانای-
اسممی تا چه اندازه با دادههای گردآوریشده بارازش دارد و ارزیاابی سااختار عااملی
پرسشنامه هویت ایرانی -اسممی ،تحلیل عاملی تأییدی باا اساتفاده از نرمافازار AMOS
 24.0و برآورد بیشینه احتمال )MLپ انجام شد .تحلیل ،تمام گویههاای پرسشانامه را در
برگرفت و هر گویه تنها به عامل مکنون موردنظر محدود شد و اجاازه داده شاد عامال
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های مکنون به عامل کلیتر بار عاملی ایجاد کنند .جدول  3شاخصهاای بارازش مادل
مفروض را نشان میدهد.
جدول  :3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
مدل اندازه گيری
3582/29
1077
3/32
0/574
0/535
0/790
0/094

شاخص های برازندگی
2مجذور کای
درجه آزادی مدل
2/Df3
GFI4
AGFI5
CFI6
RMSEA7

نقطه برش
کمتر از 3
< 0/90
< 0/85
< 0/90
> 0/08

1

نتایج انجام تحلیل نشاان داد کاه هایچیا از شااخصهاای برازنادگی از بارازش
قابلقبول مدل اندازهگیری با دادههای گاردآوریشاده حمایات نمایکنناد )،2/df8=3/32
 AGFI11 =0/535 ،GFI10=0/574،CFI9=0/790و RMSEA12=0/094پ .بااه دنبااال عاادم باارازش
پرسشنامه  48گویهای هویت با دادههای گردآوریشده ،این سؤال مطرح شاد کاه چارا،
شاخصهای برازندگی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی از ساختار سه عااملی پرسشانامه
هویت ایرانی -اسممی حمایت نکرد؟ در پاسخ به این سؤال کمین )2016پ بر این باور
است که یکی از دالیل ضعیف بودن شاخصهاای برازنادگی در نتاایج تحلیال عااملی
تأییدی ،تعداد زیاد گویهها یا بهعبارتدیگر متغیرهای مشاهده شده است .بر این اساا
و بهمنظور مواجهه با این مسئله ،اقدام به استفاده از تکنی تلفی گویاههاا شاد .تلفیا
گویهها فرایندی است که به کم آن پاسخهای گویهها قبال از تحلیال در یا خارده
مقیا با هم ترکی میشوند؛ استفاده از تکنی تلفی گویهها موجا افازایش اعتباار
سطح ترکیبی نشانگرها میشود؛ همچنین ارزش شاخصهای برازندگی را افازایش مای
دهد .اغل پژوهشگران روش تحلیل عاملی را بهترین روش برای تلفی گویههاا تلقای
میکنند )مید و کروستالیو2005 ،پ .با توجه به اینکه نسبت تعاداد نشاانگر باه عامال در
 .1نقاط برش براسا

دیدگاه کمین )2016پ.

4. Goodness Fit Index
7. Root Mean Square Error of
9. Goodness Fit Index
10.
12. Root Mean Square Error of

3. normed chi-square
6. Comparative Fit Index
8. normed chi-square
11. Adjusted Goodness Fit Index

123

2. Chi-Squre
5.Adjusted Goodness Fit Index
Approximation
Goodness Fit Index
Approximation

سال بیستودوم ،شمارهی 1400 ،4

مقیا هویت ایرانی-اسممی باال بود ،لذا پژوهشگر اقدام به تلفی گویههای پرسشانامه
به قرار زیر نمود )جدول 4پ.
جدول شمارهی  :4تلفیق گویههای پرسشنامه هویت ایراني -اسالمي
هویت ایرانی

هویت اسالمی

هویت ایرانی-اسالمی

P_1

 33 ،37و 36

P_7

 21 ،32و 10

P_12

 26 ،18و 8

P_2

 22 ،25و 27

P_8

 40 ،15و 5

P_13

 13 ،44و 46

P_3

 24 ،6و 1

P_9

 11 ،16و 23

P_14

 43 ،48و 31

P_4

 29 ،28و 7

P_10

 14 ،17و 39

P_15

 41 ،42و 12

P_5

 9 ،34و 47

P_11

 20 ،35و 19

P_16

P_6

 30 ،2و 38

 3 ،4و 45

پو از انجام عمل تلفی گویهها در جدول  4بار دیگر ساختار عاملی مقیا هویات
ایرانی-اسممی با استفاده از نرمافزار  AMOS24.0و برآورد بیشینه احتمال )MLپ ارزیابی
شد .جدول  5شاخصهای برازندگی مقیاا هویات پاو از تلفیا گویاهها را نشاان
میدهد.
جدول شمارهی  :5شاخصهای برازش مدل اندازهگیری مقیاس هویت ایراني-اسالمي با استفاده از تلفیق گویهها
شاخصهای برازندگی مدل اندازهگيری اوليه اصالح اول
284/02
300/95
مجذور کای
100
101
درجه آزادی مدل
2/df
2/84
2/98
0/887
0/880
GFI
0/845
0/837
AGFI
0/924
0/917
CFI
0/084
0/087
RMSEA

اصالح دوم
263/34
99
2/66
0/895
0/855
0/932
0/080

اصالح سوم
249/91
98
2/55
0/902
0/862
0/937
0/077

همچنان که جدول فو( نشاان میدهاد شااخصهای برازنادگی مادل اولیاه نشاان
میدهند که بعد از تلفی گویهها همچناان مادل مقیاا بارازش ضاعیفی باا دادههاای
گاااااردآوری شاااااده دارد ) AGFI =0/837 ،GFI =0/880 ،CFI =0/917 ،2/df=2/98و =0/087
RMSEAپ .به همین دلیل مدل در سه مرحله با ایجاد کوواریانو باین خطاهاا اصامح و
درنهایت شاخصهای برازندگی حاصل شد که نشان میدهد مدل با دادههای گاردآوری
شااااده باااارازش قاباااالقبول دارد ) AGFI =0/862 ،GFI =0/902 ،CFI =0/937 ،2/df=2/55و
124

ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی-اسالمی...

RMSEA=0/077پ .جدول  6بارآورد بارهاای عااملی استانداردشاده را بارای هار یا
گویههای تلفی شده مقیا هویت ایرانی-اسممی نشان میدهد.

از

جدول شمارهی  :6پارامترهای مدل اندازهگیری مقیاس هویت ایراني-اسالمي در تحلیل عاملي
تأییدی پس از تلفیق گویهها
سطح

متغيرهای مكنون -نشانگرها

b

هویت اسممی ا P -1

1

SE

β

p

0/533

هویت اسممی ا P -2

1/668

0/177

0/899

**

9/42

هویت اسممی ا P -3

0/923

0/141

0/624

**

6/54

هویت اسممی ا P -4

1/302

0/170

0/615

**

7/66

هویت اسممی ا P -5

1/820

0/198

0/853

**

9/19

هویت اسممی ا P -6

1/866

0/195

0/935

**

9/56

هویت ایرانی ا P -7

1

0/798

مرتبه اول

هویت ایرانی ا P -8

1/103

0/074

0/875

**

14/82

هویت ایرانی ا P -9

0/772

0/053

0/709

**

14/31

هویت ایرانی ا P -10

0/972

0/084

0/694

**

11/57

هویت ایرانی ا P -11

0/661

0/077

0/535

هویت ایرانی /اسممی ا P -12

1

**

8/60

0/738

هویت ایرانی /اسممی ا P -13

1/132

0/093

0/782

**

12/11

**

11/89

هویت ایرانی /اسممی ا P -14

1/041

0/088

0/767

هویت ایرانی /اسممی ا P -15

0/904

0/105

0/559

**

8/60

هویت ایرانی /اسممی ا P -16

0/943

0/098

0/622

**

9/58

مرتبه اول

مقیا

مقیا

کل ا هویت اسممی

1

مقیا

0/941

کل ا هویت ایرانی

1/050

0/142

0/782

**7/42

کل ا هویت ایرانی /اسممی

1/139

0/152

0/900

**

7/49

نشانگرهای  P_7 ،P_1و  P_12در تحلیل مرتبه اول و مؤلفه هویت اسالمي در تحلیل مرتبه دوم با عدد  1تثبیت شده و
بنابراین خطای استاندارد و سطح معناداری برای آنها محاسبه نشده است.

براسا نتایج ارائهشده در جدول  ،6بارهای عاملی استاندارد همه نشاانگرها در مرتباه اول
تحلیل باالتر از  0/32است .این مطل ازآنجهت اهمیات دارد کاه طبا دیادگاه تاباچینا و
فیدل )2007پ ،بارهای عااملی  0/71و بااالتر از آن عاالی ،بارهاای باین  0/63تاا  0/70خیلای
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خوب ،بارهای بین  0/55تا  0/62خوب ،بارهای بین  0/45تا  0/55نسبتا خاوب ،بارهاای باین
 0/32تا  0/44پایین و بارهای پایینتر از  0/32ضعیف محسوب میشود .در کال بااالترین باار
عاملی متعل به نشانگر β=0/935) 11پ و پایینترین بار عاملی متعل باه نشاانگر β=0/533) 6پ
بود .بر این اسا  ،چنین نتیجهگیری شد که هر یا از گویاههاا از تاوان الزم بارای سانجش
متغیرهای پرسشنامه برخوردارند .نتایج تحلیل در مرتبه دوم نیز نشان داد که منطبا بار دیادگاه
تاباچین و فیدل )2007پ ارتباط مناسبی بین هر یا از مؤلفاههاا و ساه متغیار مکناون کلای
وجود دارد .شکل  1مدل اندازهگیری پرسشنامه سه عاملی هویات ایرانای-اساممی و بارهاای
عاملی آن با استفاده دادههای استاندارد را نشان میدهد.

شکل شمارهی  :1مدل اندازهگیری پرسشنامه هویت ایراني -اسالمي و بارهای عاملي آن با استفاده
از دادههای استاندارد بعد از تلفیق گویهها

در ادامه در پاسخ به سؤال سوم پژوهش که درصدد بررسی همساانی درونای عاملهاای
پرسشنامه هویت ایرانی اسممی بود ،همسانی درونی عاملهاای پرسشانامه هویات ایرانای-
اسممی برای بررسی اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی شد .جادول
 7میانگین ،انحراف استاندارد و ارزش ضری آلفای کرونباخ هر ی از عاملهای پرسشانامه
هویت ایرانی-اسممی و روابط آنها را نشان میدهد.
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جدول شمارهی  :7میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگي بین
عاملهای مقیاس هویت ایراني-اسالمي و عزتنفس
متغير
.1عزت نفس
.2هویت اسالمي
.3هویت ایراني
.4هویت ایراني /اسالمي
.5نمره کل
میانگین
انحراف استاندارد
ضریب آلفای کرونباخ
**0/01<P

1
**0/58
**0/48
**0/42
**0/57
4/88
5/29
0/88

2

3

**0/59
**0/76
**0/78
64/39
14/04
0/96

**0/60
**0/73
57/01
9/83
0/91

4

**0/81
53/46
10/45
0/89

5

174/93
30/21
0/98

براسا جدول فو( ضری آلفای کرونباخ عامل هویت ایرانی برابر با  ،0/91هویت
اسممی برابر با  ،0/96عامل هویت ایرانی-اسممی برابر با  0/89و نمره کل هویت برابار
با  0/98است .با توجه به اینکه ضرای آلفای کرونباخ هر ی از عاملهاا و نماره کال
هویت ایرانی-اسممی بزرگتر از  0/7بود ،چنین نتیجهگیری شد کاه پرسشانامه هویات
ایرانی-اسممی و هر ی از عاملهای آن از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است.
همچنین در پاسخ باه ساؤال چهاارم پاژوهش کاه درصادد بررسای روایای همگرایای
پرسشنامه هویت ایرانی -اسممی بود از پرسشنامه سنجش عزتنفو روزنبرگ )1965پ
استفاده شد .همچنان که جدول  7نشان میدهد؛ هر ی از عامالهاای مقیاا هویات
ایرانی-اسممی و نمره کل آن بهصورت مثبت و در سطح معناداری )p<0/01پ با عازت
نفو همبستهاند .بر ایان اساا پرسشانامه هویات ایرانای-اساممی از روایای همگارا
برخوردار است.
بحث و تفسير یافتهها

این تحقی با هدف ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی -اساممی
و رابطه آن با عزتنفو در دانشجویان  18-25ساله انجام شد .بر اسا تحلیل عااملی
اکتشافی سه عامل منسجم و معنیدار شامل هویات ایرانای ،هویات اساممی و هویات
ایرانی-اسممی استخراج شد .با توجه به اینکاه ضارای آلفاای کرونبااخ هار یا از
عاملها و نمره کل هویت ایرانی-اسممی بزرگتر از  0/7بود ،چنین نتیجهگیری شد که
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پرسشنامه هویت ایرانی-اسممی و هر یا از عاملهاای آن از همساانی درونای قابال
قبولی برخوردار است .رابطه هر ی از عاملهای مقیا هویت ایرانی-اسممی و نمره
کل آن با عزتنفو مثبت و در سطح معناداری بود )p<0/01پ.
در این پژوهش عامل اول یعني هویت ایراني با گویههایی همبسته بود که محتاوای
آنها در برگیرنده مؤلفههایی همچون احسا تعل به کشور )عر( ملی داشتن ،بیازاری
از بیگانهگرایی و مهم بودن جشنهای ملیپ؛ پاسداری از عوامل هویت ایرانای )دفاا از
میهن ،شناختن آدابورسوم و اسطورههای ایرانی و اهمیت به زبان ملیپ؛ اتحاد ملای یاا
وفا( اجتماعی )اهمیت دادن باه اقاوام ،زباان فارسای و حاو ناسیونالیساتی داشاتنپ؛
مشارکت اجتماعی )موسیقی و سنتهای ایرانی ،مشارکت در حال مساائل اجتمااعی و
همدلی کردن با دیگرانپ و همگرایی ملی )احترام به سنتهای خردهفرهنگهاا ،اهمیات
به نقش اقوام و اهمیت مطالعه تاریخچه کشورپ بودند .یافتههای پژوهشهای قبلای نیاز
همسو با نتایج بهدستآمده ،بیانگر این است که فرایند شکلگیری هویات افاراد تحات
تأثیر مؤلفههای هویت ایرانی آنهاست؛ بهطوریکه تقویت وحدت و انسجام ملی متاأثر
از احسا تعل است )مانند پژوهش محمودی و عسگری1397 ،؛ بهشتی و حقمرادی،
1396؛ اسفندیارزاده ملکی و قهرمانیان 1394،و امیرکاافی و حاجیاانی1392 ،پ؛ همچناین
مشارکت در مراسم و مناس ملی )امینی و همکااران157 :1396 ،پ؛ سارزمین و جغرافیاا،
تعاون و کارگروهی ،مسئولیتپذیری ،مشارکت در امور سیاسی و اجتمااعی )بلباسای و
کریمی مله1395 ،پ؛ عمقه به کشور و تااریخ گذشاته ،احتارام باه هموطناان و دفاا از
میراث فرهنگی ،زبان فارسای ،جغرافیاا و سارزمین و پایبنادی باه هنجارهاای فرهناگ
اسممی )مروت و باغبانیان93 :1390 ،پ و زبان فارسی موردعمقه همه اقوام ایرانی باوده و
در انسجام ملی نقش اساسی دارند )زار 1 :1394 ،پ.
در تبیین نظری ،شکلگیری هویت ملی بر اسا نظریه تاجفل میتوان گفت کاه احساا
تعل گروهی به ی گاروه ،قاوم و ملیات از برداشات فارد از خاود و آگااهی او نسابت باه
عضویت در گروههای اجتماعی سرچشمه میگیرد )تاجی 28 :1384 ،پ؛ بنابراین میتوان گفات
که فرد دارای هویت ملی ایرانی ،جایگاه خود را ازنظر روانشناسی و اجتماعی در میکند.
عامل دوم در این پرسشنامه (هویت اسالمي) با گویههایی همبسته بود که محتوای
آنها در برگیرنده مؤلفههایی همچون دینمداری یا عازتنفو دینای )اهمیات دادن باه
انجام فرایض دینی ،اهمیت داشاتن عملکارد درسات مسائولین در فضاای آموزشای و
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احسا ارزشمندیپ؛ نقاش هادایتگاری هویات اساممی )اهمیات داشاتن باورهاای
اعتقادی به دین اسمم ،داشتن غیرت دینی و ایستادگی در برابر دشمنان اسامم و نقاش
دین در زندگیپ؛ ضرورت انجام فرایض دینی )اعتقاد به انجام دادن فرایض دینی بادون
تذکر ،اهمیت داشتن ائمه معصومین ) پ و اهمیات آماوزش احکاام دینای از کاودکیپ؛
تعهد به انجام دستورات اسممی )اعتقاد به اصول و فرو دین ،تعهد عمل به دساتورات
اسممپ و اهمیت گرایشها دینی )اهمیت داشتن افراد متدین ،ساب زنادگی اساممی و
اهمیت دادن به محافل ارزشیپ بودند.
همسو با این نتایج بهدستآمده ،یافتههای نتایج پاژوهشهاای حیادری و همکااران
)1399؛ کمنتااری و همکاااران1398 ،؛ مکیمناای و همکاااران1397 ،؛ حیاادری1396 ،؛
جلیلی و ارجمنادی1394 ،؛ ایماان و روحاانی1392 ،؛ دهساتانی و همکااران؛  1391و
شجاعیزند1391،پ نشان دادند که دینباوری و تعهد دینای در انساجامبخشای ،تساهیل
فرایند جامعهپذیری ،تعریف ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،تحکیم عواطاف مشاتر ،
تقویت پایههای کنترل اجتماعی ،تقویت روحیه گروهای ،همکااری و تعااون ،برقاراری
کنشهای اجتماعی مبتنی بر اعتقاد و صداقت ،تثبیت احسا تعهد و التزام ،گساترش و
تقویت مشارکت فعاالنه ،افزایش آرامش خاطر نقشی تعیینکننده دارد .همچنین حجازی
و حیدرخانی)1395پ و احمدی و همکاران )1393پ وجود رابطه مثبات و مساتقیم باین
میزان دینداری و سب زندگی و کیفیت بهتر زندگی با افزایش هویات دینای را نتیجاه
گیری کردند .از دید مارسیا نیز مذه در تثبیت تعهاد و کااهش بحاران هویات نقاش
اساسی به عهده دارد .وی معتقد است؛ فرد دارای هویت موف  ،جهانبینای و اعتقاادات
خود را ارزیابی میکند و به ی مجموعهای روشن و مانظم از ارزشهاا و هادفهاای
انتخابشده متعهد میشود )مارسیا ،1980،نقل از کاپمن و فلون50 :2010 ،پ.
سومین عامل پژوهش حاضر (هویت ایراني-اسالمي) با گویههایی همبسته بود که
محتوای آنها در برگیرنده مؤلفاههایی همچاون تاأثیر متقابال هویات ایرانای و هویات
اسممی )مکمل بودن هویت ایرانی و هویت اسممی با یکدیگر ،اهمیت داشاتن جشان-
های مذهبی براسا فرهنگ ایرانی و عادالتخواهی و حا طلبیپ؛ صایانت از هویات
ایرانای-اساممی )سااده زیساتی ،صایانت از دیان باا عمقاه و وابساتگی باه کشااور و
خودباوریپ؛ پیوند فرهنگ ایرانی و اسممی )با اهمیت دانستن دین باهعنوان بخشای از
فرهنگ ایرانی ،شهدای دفا از دین و کشور و مشارکت در مجامع مذهبیپ و عِار( باه
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هویت ایرانی-اسممی )داشاتن اعتقاادات ملای و دینای ،شارکت در مراسام ماذهبی و
اهمیت داشتن بیان اشتراکات خردهفرهنگهاپ بودند .ملیت ایرانای نقشای قاوامبخش در
هویت ملی دارد که همراه با اساممیت باه آن شاکل هویات ایرانای-اساممی میدهاد.
پژوهشهای انجامشده در این زمینه در تأییاد نتاایج پاژوهش حاضار نشاان دادناد کاه
هویت ملت ایران در جمهوری اسممی ترکیبی از ملیت ایرانی ،اسمم و انقمب اساممی
است .در این راستا نتایج یافتهها نشان میدهد ،داشتن ارتبااط مثبات و معناادار هویات
ملی و دینی با یکدیگر )امینی و همکاران157 :1396 ،پ؛ و وحدت بین افراد و هویت ملی
آنها ،به ماهیت فرهنگ و ساختار اعتقاادی حااکم بار جامعاه بساتگی دارد حیادری و
همکاران )33 :1399پ و قیومی و انصاری)23 :1391پ همچنین ،نقش اساسی و مهم هویات
افراد در نو سب زندگی آنها )التیامینیا و حسینی109 :1394 ،پ؛ ارتباط متناس باورها،
ارزشها ،جامعهپذیری ،نظارت و کنترل اجتماعی و نهادساازی و تباادل فرهنگای باین
افراد جامعه )حسنبیکی230 :1390 ،پ و نقش فرهنگ در حفظ هویت ایرانای-اساممی
در فرایند جهانیشدن بسیار مهم است )کاووسی و حسینزادگان37 :1390،پ.
درمجمو یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه هویت ایرانی-اسممی باا ساه
عامل هویت ایرانی ،هویت اسممی و هویت ایرانی -اسممی از کفایات روانسانجی خاوبی
برخوردار است و پژوهشگران عمقهمناد باه پاژوهش در حیطاه هویات مایتوانناد از ایان
پرسشنامه برای بررسی هویت ایرانی-اساممی دانشاجویان در سانین  18-25ساال اساتفاده
کنند .با توجه به اینکه نمونه آماری در این پژوهش به دلیل همهگیاری کروناا بهصاورت در
دستر و برخط انجام شد ،لذا تعمیم نتایج به جامعۀ دانشاجویان بایاد باا احتیااط صاورت
گیرد .اما در مقابل تعداد کم گویهها و امکان اجرای آسان این پرسشنامه بهصاورت فاردی و
گروهی در جامعه غیربالینی و ویژگیهای روانسنجی مطلوب از مزایاای آن باه شامار مای
رود .همچنین با توجه به پایایی و روایی مطلاوب ایان پرسشانامه ،کااربرد آن توساط روان
شناسااان و مشاااوران و دانشااگاهیان ،بااهمنظور تشااخیص سااطح هویاات ایراناای-اسااممی
دانشجویان و استفاده از آن در فعالیتهای پژوهشی پیشنهاد میشود.
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ساخت و بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هویت ایرانی-اسالمی...
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 قیومی ،عباسعلی؛ انصاری ،محمدرضا )1391پ؛ «سنجش وضعیت مؤلفههاای هویات ایرانای-اساممی در میااندانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریتی» ،فصلنامهی مدیریت فرهنگي6) ،پ  ،18صص 48ا.23
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